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Próifíl an Róil 
 

A.  Sonraí 
                  

Post: Cúntóir Scoileanna Ildánacha 

Grád Oifigeach cléireachais 

Coibhéis lánaimseartha 1 CL (37 uair in aghaidh na seachtaine) 

Ag tuairisciú do: Bainisteoir Clár, Scoileanna Ildánacha 

Fad: 18 mí (conradh ar théarma seasta) 

 
B.  Cuspóir agus Forbhreathnú 
 
Cuirfidh an Cúntóir Scoileanna Ildánacha tacaíocht thábhachtach chléireachais agus riaracháin ar 
fáil laistigh den fhoireann Scoileanna Ildánacha, i gcomhréir le pleananna tionscadail Scoileanna 
Ildánacha.  Is ról sealadach le haghaidh cuspóir ar leith é.  Beidh an Cúntóir Scoileanna Ildánacha 
ina bhall d’fhoireann bheag, agus beidh sé ag tuairisciú don Bhainisteoir Scoileanna Ildánacha 
agus oibreoidh sé go dlúth le foireann iomlán agus Ceannairí Tionscadail Scoileanna Ildánacha. 
 
 
C.  Príomhréimsí Feidhmeanna/Dualgais (lena n-áirítear na gnéithe seo a leanas ach gan a bheith 
teoranta dóibh) 
 

 Tacaíocht agus cúnamh riaracháin a chur ar fáil don fhoireann Scoileanna Ildánacha agus na rudaí seo 

a leanas san áireamh: comhfhreagras, glaonna gutháin agus ríomhphoist a bhainistiú; cruinnithe a 

phleanáil agus a eagrú agus miontuairiscí a scríobh orthu; a chinntiú go mbíonn taifid agus comhaid 

cruinn agus cothrom le dáta; cúrsaí taistil a ullmhú agus taisteal a eagrú; tacú leis an bhfoireann maidir 

le faisnéis a thiomsú agus a scaipeadh; tacú le himeachtaí inmheánacha agus seachtracha, agus freastal 

orthu, nuair is gá (roinnt taistil taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath san áireamh); sonraí tionscadal a 

chothabháil agus a nuashonrú go rialta, faisnéis teagmhála páirtithe leasmhara san áireamh.  

 

 Íocaíochtaí le scoileanna atá páirteach sa tionscnamh Scoileanna Ildánacha a phróiseáil. D’fhéadfadh 

treoracha íocaíochta agus ábhair eile do scoileanna a nuashonrú a bheith i measc na dtascanna 

gaolmhara eile. 

 

 Tacú leis na Bainisteoirí Scoileanna Ildánacha i dtaobh an phróisis chun Comhlaigh Chruthaitheacha a 
roghnú agus a fhostú. 
 

 Cabhrú leis na Bainisteoirí Scoileanna Ildánacha le tacaíocht ionduchtaithe do Chomhlaigh 
Chruthaitheacha, lena n-áirítear gach tasc riaracháin a bhaineann lena gclár ionduchtaithe agus oiliúna.  
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 Tacú agus cabhrú leis na Bainisteoirí Scoileanna Ildánacha maidir le laethanta oiliúna le haghaidh 

Scoileanna Ildánacha a chomhordú agus a riar – ar na tascanna a bheidh le cur i gcrích, d’fhéadfadh 

ionaid tionóil (inmheánach agus seachtrach) a chur in áirithe, trealamh agus lónadóireacht a eagrú, cuirí 

a thabhairt do rannpháirtithe agus an tinreamh a rianú, agus ábhair agus acmhainní oiliúna a ullmhú a 

bheith orthu.  

 

 
 

 Cabhrú leis an Oifigeach Scoileanna Ildánacha le cothabháil na leathanach gréasáin Scoileanna 
Ildánacha le cinntiú go bhfuil an fhaisnéis uile cruinn agus cothrom le dáta.  

 

 Oibriú i gcomhar leis an bhfoireann Scoileanna Ildánacha agus tacaíocht a thabhairt dóibh chun 

gnéithe eile de phleananna tionscadail Scoileanna Ildánacha a bhaint amach, de réir mar is gá. 

 

 Taifid chuí a choinneáil, i gcomhréir le treoirlínte na Comhairle Ealaíon. 
 

 
D. Na príomhcháilíochtaí, scileanna agus taithí atá riachtanach 

 Taithí idir bliain agus dhá bhliain ar a laghad i ról den chineál céanna 

 Taifead cruthaithe de scileanna iontacha riaracháin, lena n-áirítear coinneáil agus comhdú taifead agus 
mionchruinneas 

 An cumas obair a chur in ord tosaíochta agus a phróiseáil  

 Scileanna agus cumas láidir TFC, lena n-áirítear, go hidéalach, MS Office, go háirithe Outlook, Word 
agus Excel.   

 Solúbtha agus díograiseach i gcomhthéacs ionad oibre gnóthach agus éilitheach 

 An cumas riachtanais a d'fhéadfadh teacht aníos a thuar, saothrú go héifeachtach mar bhall foirne agus 
oibriú as a stuaim féin 

 Dírithe ar chustaiméirí, sárscileanna cumarsáide labhartha agus scríofa agus a bheith muiníneach agus 
é/í ag plé le custaiméirí inmheánacha agus seachtracha 

 Teastaíonn discréid agus cáiréis 

 Tiomantas agus cumas léirithe gur féidir cur leis an bhfoireann agus le bealaí éifeachtacha oibre 

 Tiomantas d’ardchaighdeáin seirbhíse poiblí 

 Scileanna Gaeilge, ó bhéal agus scríofa, go hidéalach, cé nach bhfuil siad riachtanach don ról 
 

 
 


